700 A++ Frys NoFrost
LUT7ME28W2

Enastående design
Frysen är exklusiv både på insidan och utsidan med Design Line, tillverkad av
kvalitetsmaterial och äkta rostfritt stål. Och dess eleganta, rena design gör den
till ett perfekt komplement till alla moderna kök.
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Produktfördelar
Snygg och elegant med DesignLine
Frysens eleganta design kompletterar det moderna köket perfekt med sina
rena linjer och design. Så du kan njuta av en helt sömlös finish.

Aldrig mer isbildning
No Frost-tekniken förhindrar att is bildas i frysen, vilket gör att du aldrig
behöver avfrosta den igen. Det blir mer hygieniskt och enklare att göra rent
samtidigt som du får extra utrymme att förvara de livsmedel som du tycker om.

Exklusiv LED-belysning i frysen
Frysen har LED-belysning som gör att du enklare ser
vad som finns däri. De diskreta, energieffektiva
glödlamporna ger ett starkt ljus i hela utrymmet.
Förbrukar tio gånger mindre energi än
standardbelysning.

Kompressorn har 10 års garanti
Total trygghet med vetskapen om kompressorns 10-års garanti.

• Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 650
• FrostFree - automatisk avfrostning
• Snabbinfrysning
• Fryslådor: 5, Transparent plast
• Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast
• Ljudnivå: endast 42 dB

700 A++ Frys NoFrost
LUT7ME28W2
Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Dörrhängning
Sladdlängd, (ca) m
Spänning, V
Total effekt, W
Säkring, A
Energieffektivitetsklass
Energiförbrukning, kWh per år
Säkerhet vid strömavbrott, h
Klimatklass
Förvaringsvolym frys, liter
Infrysningskapacitet, kg/dygn
Avfrostning
Belysning
Styrning av infrysningsautomatik
Typ av kontrollpanel
Placering kontrollpanel
Nettovikt, kg
Köldmedium
EAN-kod
ProductTitle
Färg

1860x595x650
Vänster och omhängbar
2.5
220-240
183
10
A++
257
15
SN-N-ST-T
280
25
Automatisk
LED i toppanelen
Tryckknapp
Touch
Invändigt
68
R600a
7332543743292
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Vit

